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   PROTOKÓŁ nr V/2019 

z sesji Rady Gminy Bierawa 

w dniu  8 kwietnia 2019 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył piątą  sesję Rady Gminy Bierawa w dniu  8 kwietnia  

2019 r. Na wstępie poinformował, że  przebywanie na sali obrad jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na udostępnienie wizerunku w Internecie. Osoby nie wyrażające zgody na upublicznienie 

wizerunku powinny opuścić salę obrad, co oczywiście nie dotyczyło osób pełniących funkcje 

publiczne.  
 

Stwierdził, że w sesji uczestniczy  15 radnych na ustawową liczbę 15 radnych, co stanowiło 

quorum, przy którym Rada Gminy  może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przywitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, 

Zastępcę Wójta Stanisława Wróbla, pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz Mec. Mirosława Semeniuka. 

Z ramienia urzędu w sesji uczestniczyli Skarbnik Gminy Sybilla Pawliczek-Kubicka, Sekretarz 

Gminy Barbara Gawlik, Kierownik Referatu Inwestycji Waldemar Lembowicz, inspektor 

Katarzyna Mazurkiewicz, podinspektor Katarzyna Kostka, specjalista ds. rolnictwa Michał 

Klimek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie Karina Musioł  

oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Piotr Walkiewicz. 

 

Poinformował, że dalszy porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku 

obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  25 lutego 2019 r. 

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach  

w okresie międzysesyjnym. 

5. Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji. 

6. Przedstawienie przez Wójta Gminy: 

1) informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym; 

2) sprawozdania na temat realizacji programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

za rok 2018. 

7. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie 

informacji o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki społecznej  oraz z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny w gminie Bierawa za rok 2018. 

8. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok; 

2) o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa; 

3) w sprawie udzielenia dotacji jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej; 

4) w sprawie udzielenia dotacji na remont kaplicy cmentarnej w Dziergowicach, wpisanej do 

rejestru zabytków; 

5) w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska  dla gminy Bierawa na lata 2018-2021 

wraz z perspektywą na lata 2022-2025; 

6) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt; 

7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy 

nieruchomości;  
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8) w sprawie Planu Odnowy miejscowości Stare Koźle; 

9) w sprawie aktualizacji Planu Odnowy miejscowości Bierawa; 

10) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie 

Bierawa; 

11) w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem gminy 

Bierawa na lata 2019-2023; 

12) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa; 

13) w sprawie zaliczenia ulicy Józefa Jaksiewicza w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych; 

14) w sprawie nazwy ulicy; 

15) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Bierawa; 

16) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad 

tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim  muszą odpowiadać składane projekty; 

17) w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą, a Powiatem 

Kędzierzyńsko-Kozielskim w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji 

publicznego transportu zbiorowego.  

9. Interpelacje i wnioski radnych. 

10. Dyskusja i wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 

  

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie obradowała według 

przedstawionego porządku obrad. 

 

 

 

 

Ad. 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że został wyłożony na sali obrad protokół z czwartej 

sesji Rady Gminy z dnia  25 lutego 2019 r. i że w celu jego przyjęcia, zgodnie z § 22 statutu 

gminy, zostanie przeprowadzone głosowanie. Zwrócił się również z zapytaniem czy są uwagi do 

tego protokołu ? 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu. 

 

Za przyjęciem protokołu opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali 

obrad. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego głosowania 

protokół został przyjęty. 
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Ad. 4. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w okresie międzysesyjnym podejmował takie 

działania, jak: 

1) brał udział w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, rolnictwa  

i ochrony środowiska w dniu 11 marca 2019 r. oraz w dniu 1 kwietnia 2019 r.; 

2) brał udział w posiedzeniu komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego oraz komisji  

ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania fizycznego i sportu w dniu 1 kwietnia 2019 r.; 

3) w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca pełnił dyżury w Urzędzie Gminy; 

4) brał udział w przygotowaniu sesji oraz organizowaniu bieżącej pracy Rady Gminy. 

 

Ponadto poinformował, że do Rady Gminy wpłynęło pismo mieszkańca Lubieszowa w sprawie 

zanieczyszczania basenu.  

 

 

 

Ad. 5.  Informację o pracach komisji złożyli: 

 

Radny M. Permus – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej poinformował, że komisja na 

posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2019 r. rozpoczęła kontrolę wydatków na zajęcia pozalekcyjne 

płatne przez organ prowadzący w 2018 r.   

 

Radna D. Szczygieł – przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformowała, że komisja obradowała w dniu 1 kwietnia br. celem omówienia projektów uchwał 

na dzisiejszą sesję. 

 

Radna V. Klimanek – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu  spotkała się na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia br. Tematem posiedzenia było 

omówienie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

Radny M. Połulich – przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że w okresie międzysesyjnym komisja obradowała 

dwa razy. Tematyka poruszana na posiedzeniu dotyczyła głównie  projektów uchwał, które będą 

rozpatrywane na dzisiejszej sesji. 

 

 

Ad. 6.1. 

 

Wójt Gminy – poinformował, że w okresie międzysesyjnym od dnia 25 lutego br. do dnia 

dzisiejszego podejmował między innymi takie działania jak: 

 w dniu 28 lutego br.  spotkał się z przedstawicielami Spółki Gazowniczej z Zabrza, a także 

Firmy Gazoprojekt w sprawie rozbudowy sieci gazowniczej w kierunku Goszyc i Kotlarni. 

Tego samego dnia uczestniczył również w sesji Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla dotyczącej 

sytuacji ochrony przeciwpowodziowej oraz żeglowności rzeki Odry. Temat ten, z racji 

położenia, dotyczy w dużej mierze także gminy Bierawa, 

 w dniu 5 marca br. nastąpiło otwarcie ofert na wybór wykonawcy zagospodarowania placu 

przy Domu Kultury w Bierawie, które będzie realizowane przy współfinansowaniu  

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nastąpiło już podpisanie umowy i przekazanie 

placu budowy, 

 w dniu 6 marca br. brał udział w spotkaniu z mieszkańcami Lubieszowa zainteresowanymi 

rozbudową sieci kanalizacyjnej, 
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 w dniu 7 marca br. brał udział w podsumowaniu roku rolniczego organizowanego przez 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Cisku. Tego samego dnia wspólnie z Panią Agnieszką 

Jaskółka Czogała, Panem Janem Pordzik i Panem Erykiem Ignacy uczestniczył w spotkaniu  

w Wodach Polskich w Gliwicach w celu zapoznania zainteresowanych stron z przebiegiem 

projektowanego wału na terenie Gminy Bierawa od strony województwa śląskiego, 

 w nocy z 10 na 11 marca br. Gminę nawiedziła mocna wichura, która spowodowała duże 

szkody w mieniu prywatnym i gminnym. Został uszkodzony dach na budynku świetlicy  

w Ortowicach. Są też bardzo duże straty w drzewostanie głównie w Nadleśnictwie 

Kędzierzyn, 

 w dniu 11 marca br. uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. porządku publicznego, 

bezpieczeństwa, rolnictwa i ochrony środowiska na którym omawiano program ochrony 

środowiska, regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz program ochrony 

zwierząt, 

 w dniu 12 marca br. uczestniczył w konferencji nt. bezpieczeństwa energetycznego i poprawy 

jakości powietrza, organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

w Kamieniu Śląskim. Tego samego dnia spotkał się z przedstawicielami Koła Emerytów  

i Rencistów w Dziergowicach, 

 w dniu 15 marca br. brał udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-

Koźlu w sprawie organizacji transportu publicznego, a także spotkał się z Panią Gabrielą 

Tomik pełnomocnikiem Ministra ds. Żeglugi i Gospodarki Wodnej, 

 w dniu 18 marca br. uczestniczył w posiedzeniu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, 

 w dniu 19 marca br. uczestniczył w posiedzeniu Zespołu ds. Odry przy Wojewodzie  

Opolskim, na którym podsumowane zostały dotychczasowe działania Wojewody w tym 

zakresie. Na spotkaniu między innymi poruszane były tematy ochrony przeciwpowodziowej 

gminy Bierawa, w tym związane z budową zbiornika Kotlarnia i Racibórz. Poinformował, że 

zakończenie inwestycji budowy zbiornika Racibórz planowane jest na styczeń 2020 roku, 

 w dniu 21 marca br. brał udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w Bierawie, 

 w dniu 22 marca br. uczestniczył w konferencji w Sosnowcu w sprawie planowanej budowy 

kanału śląskiego, 

 w dniu 25 marca br. przeprowadzony został częściowy objazd dróg gminnych w celu 

określenia zakresu potrzeb remontowych, w tym dróg w Lubieszowie po wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej, 

 w dniu 28 marca br. nastąpiło przekazanie placu budowy przy Domu Kultury w Bierawie. 

Tego samego dnia odbyło się również spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych. 

Tematem wiodącym był strajk nauczycieli, który rozpoczął się w dniu dzisiejszym, 

 w dniu 29 marca br. dokonano przeglądu gwarancyjnego części dachu na remizie OSP  

w Dziergowicach, która została wyremontowana w 2017 roku, 

 w dniu 1 kwietnia br. uczestniczył w posiedzeniach komisji Rady Gminy, które omawiały 

tematy związane z obradami dzisiejszej sesji, 

 w dniu 3 kwietnia br. brał udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Odry  

w Warszawie, którego tematem była sytuacja w zakresie ochrony przeciwpowodziowej rzeki 

Odry ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Poinformował, 

że w spotkaniu tym uczestniczyli zarówno przedstawiciele Wód Polskich z Gliwic, jak  

i kierownictwo naczelne Wód Polskich. Głównie rozmawiano o problemach miasta 

Kędzierzyna-Koźla i gminy Bierawa. Inwestycje, jakie planuje się wykonać na terenie gminy 

Bierawa są zapisane we wszystkich wymagalnych dokumentach. Rodzi się tylko pytanie, skąd 

wziąć środki na budowę odcinka wału od strony województwa śląskiego w Dziergowicach? 

Szacowany koszt to 18-20 mln zł. W tegorocznym budżecie centralnym pieniędzy na to 

zadanie nie ma. Jeżeli w przyszłorocznym budżecie centralnym nie znajdą się środki na 

budowę tego odcinka wału, to najprawdopodobniej w roku 2021 nastąpi połączenie trzech 

zadań, tj. budowy odcinka wału w Dziergowicach, oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie-
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Koźlu i odcinka wału Lasaki Poborszów w jeden projekt, który będzie realizowany pod 

hasłem „Uzupełnienie ochrony przeciwpowodziowej Powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”, 

 w dniu 4 kwietnia br. spotkał się z projektantem sieci gazowniczej w celu opracowania 

dokumentacji na podłączenie do tej sieci budynków Szkoły Podstawowej, Przedszkola  

i Urzędu Gminy, 

 w dniu 5 kwietnia br. uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Opolskim zwołanym w związku 

z groźbą strajku w oświacie, który rozpoczął się w dniu 8 kwietnia br. Do strajku przystąpiły 

również wszystkie placówki oświatowe z terenu gminy Bierawa, za wyjątkiem Przedszkola  

w Dziergowicach. Poinformował, że zgodnie z prawem dyrektor placówki winien 

zorganizować zajęcia świetlicowe dla dzieci, które w dniach strajku przyjdą do szkoły, czy 

przedszkola. Mogą jednak wystąpić problemy w przypadku, gdy liczba dzieci będzie większa 

niż 25, ponieważ jeden opiekun może mieć pod swoją pieczą tylko 25 dzieci. Generalnie  

w dniu dzisiejszym do naszych placówek zgłosiło się tylko kilkoro dzieci, co może oznaczać, 

że rodzice zrozumieli tą sytuację. 

  

Pytań do przedstawionej informacji nie zgłoszono. 

 

 

 

Ad. 6. 2. 

 

Sekretarz Gminy – przedstawiła radnym sprawozdanie na temat realizacji programu współpracy 

gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2018, które dołączono do niniejszego protokołu jako 

załącznik nr 1. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem z czego biorą się różnice w kwotach dotacji dla 

poszczególnych Ludowych Zespołów Sportowych? 

 

Zastępca Wójta – wyjaśnił, że kwoty dotacji są zróżnicowane ze względu na liczbę sekcji  

i zespołów, jakie prowadzi dany Klub, jak również klasę  prowadzonych rozgrywek. Inne są kwoty 

jeżeli zespół prowadzi rozgrywki w klasie A, a inne w klasie B. Największą dotację otrzymuje 

LZS Odrzanka Dziergowice, ponieważ klub ten prowadzi kilka drużyn piłkarskich, w tym  

4 drużyny młodzieżowe (żaki, orliki, młodziki i juniorzy młodsi) i drużynę seniorów, która 

prowadzi rozgrywki w kl. A. Wiąże się to z liczbą zatrudnianych trenerów, opłatami sędziów, jak 

również wyjazdami na rozgrywki. Inne Kluby mają dużo mniejszą liczbę zespołów. 

 

 

 

Ad. 7. 

 

K. Musioł – przedstawiła radnym informację o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki społecznej  

oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Bierawa za rok 2018, którą 

dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 2. 

Przedstawiając tą informację zwróciła uwagę, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie 

jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.  

W tym celu zatrudnia 3 pracowników socjalnych, 3 opiekunki środowiskowe wykonujące usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego, księgową, asystenta rodziny, inspektora  

ds. świadczeń rodzinnych i inspektora ds. świadczeń wychowawczych. W roku 2018 ze świadczeń 

pomocy społecznej skorzystały 103 rodziny zamieszkałe na terenie gminy Bierawa.  
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Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom uprawnionym przysługują takie świadczenia jak: 

 zasiłek stały - z tej formy pomocy skorzystało 29 osób. Zasiłek ten przysługuje  osobom, które 

ze względu na wiek lub niepełnosprawność  nie mogą podjąć zatrudnienia, czyli kobietom, 

które osiągnęły 60 rok życia i mężczyznom, którzy ukończyli 65 rok życia lub posiadający 

umiarkowany, czy znaczny stopień niepełnosprawności. Osoby te muszą również spełniać 

kryterium dochodowe. W przypadku osoby w rodzinie wynosi ono 528 zł, a w przypadku osoby 

samotnie gospodarującej 701 zł, 

 zasiłek okresowy – z tej formy pomocy skorzystały 52 osoby. Świadczenie to przyznawane jest 

osobom na pewien okres w zależności od sytuacji danej rodziny, nie przekraczający  

12 miesięcy. Jest wypłacane w wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny,  

a kryterium uprawniającym do pomocy społecznej w wysokości nie większej niż 50 % tej 

różnicy, 

 zasiłki celowe i pomoc w naturze – są to tzw. świadczenia wypłacane jednorazowo na pokrycie 

konkretnej potrzeby, np. zakup opału, żywności, ubrań, czy środków czystości, 

 zasiłek celowy na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” – w przypadku tego świadczenia Rada Gminy podwyższyła kryterium 

uprawniające osoby do korzystania z tej formy pomocy. W przypadku osoby samotnie 

gospodarującej to kryterium wynosi  1.051,50 zł, a w przypadku osoby w rodzinie  792 zł, 

 zasiłek celowy specjalny – wypłacono trzem osobom. Zasiłek ten wypłacany jest bez względu 

na kryterium dochodowe z powodów szczególnie uzasadnionych, 

 dofinansowanie pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej – kierowanie i utrzymanie osób  

w takich placówkach jest zadaniem obowiązkowym Gminy. W 2018 roku Gmina ponosiła 

koszty z tym związane dla 13 osób. Średnio na jednego mieszkańca skierowanego do domu 

pomocy społecznej Gmina dopłacała 2,5 tys. zł miesięcznie. 

 

Poinformowała, że Ośrodek Pomocy Społecznej również opłaca składki na ubezpieczenie 

zdrowotne. W ubiegłym roku te składki były opłacane 25 osobom. Świadczenie to przysługuje 

głównie tym osobom, które pobierają świadczenia, tj. zasiłki stałe i nie mają innych możliwości 

ubezpieczenia. 

Kolejną ustawą realizowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest ustawa o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. 500+. Świadczenie to przysługuje na pierwsze dziecko  

w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł, a w przypadku, gdy  

w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne –  1200 zł. Na drugie i kolejne dziecko 

świadczenie to wypłacane jest bez względu na dochód. Okres świadczeniowy w przypadku 

świadczenia wychowawczego zaczyna się  od listopada do października kolejnego roku.  

W 2018 roku wypłacono 6.485 świadczeń na kwotę 3.425.304 zł. 

Od 1 lipca 2018 roku realizowano ponadto program rządowy tzw. „Dobry start”. Wypłacano 

zasiłki jednorazowe w wys. 300 zł wszystkim dzieciom uczącym się, nie dłużej niż do 18 roku 

życia. Kolejną ustawą realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej to ustawa o świadczeniach 

rodzinnych. Kryterium uprawniającym rodzinę do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł 

netto, a w przypadku, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne  764 zł. 

Wysokość zasiłku rodzinnego jest uwarunkowana wiekiem dziecka, tj. do ukończenia 5 roku życia 

95 zł, powyżej 5 do 18 roku życia 124 i powyżej 18 roku życia 135 zł. Osoby pobierające zasiłek 

rodzinny są również uprawnione do otrzymywania dodatków do zasiłku rodzinnego. Są to: 

-  dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł, 

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  

    w wysokości 400 zł miesięcznie przez okres 2 lat, 

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje z trzech powodów, tj. gdy  

   jeden z rodziców nie żyje, zostało oddalone powództwo o alimenty lub w przypadku, gdy ojciec  

  dziecka jest nieznany, 
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- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – zasiłek ten przysługuje  

  na dziecko posiadające orzeczony  stopień niepełnosprawności do 16 roku życia, a następnie  

  posiadający znaczny stopień niepełnosprawności powyżej 16 roku życia. Kwota tego dodatku jest  

  zróżnicowana ze względu na wiek dziecka – do 5 roku życia 90 zł, powyżej 5 roku życia 110 zł, 

- jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na każde trzecie i kolejne  

   dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego, 

- jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe. 

 

Oprócz świadczeń rodzinnych ustawa o świadczeniach rodzinnych wyróżnia również tzw. 

świadczenia opiekuńcze. Zasiłek pielęgnacyjny od 1 listopada 2018 roku wynosi 184,42 zł. Jest to 

podobne świadczenie do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS przy emeryturach  

i rentach. Przysługuje on wszystkim osobom w wieku powyżej 75 lat lub osobom ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności oraz osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pod 

warunkiem, że niepełnosprawność ta wystąpiła przed 25 rokiem życia. 

Wypłacane  jest również świadczenie pielęgnacyjne. Przysługuje ono rodzicom rezygnującym lub 

niepodejmującym zatrudnienia ze względu na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.  

Od 1 stycznia świadczenie to wynosi 1.477 zł miesięcznie. Od tego świadczenia są również 

odprowadzane składki emerytalno-rentowe dla opiekunów, dla kobiet nie dłużej niż przez 20 lat,  

a dla mężczyzn nie dłużej niż przez 25 lat.  

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również inne ustawy, takie jak ustawa o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, czy o przemocy w rodzinie. Wypłaca dodatki energetyczne  

i dodatki mieszkaniowe. 

 

Radny M. Matuszek – skierował słowa podziękowania do Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i całego zespołu za realizację tych trudnych zadań na rzecz osób 

potrzebujących na terenie gminy Bierawa.  

 

 

 

Ad. 8.1. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy na 2019 rok. 

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy na 2019 rok – pozytywnie 5 głosami za. 

 

Radny W. Plutta – stwierdził, iż ma uwagę dotyczącą zwiększenia wydatków na budżet oświaty 

w tym projekcie uchwały. W budżecie gminy na 2018 rok Rada Gminy zwiększyła już budżet 

oświaty o milion złotych. W proponowanej zmianie zakłada się zwiększenie łącznie na szkoły  

i przedszkola o kolejne 350 tys. zł. Stwierdził, że jeśli w takim tempie około miliona do półtorej 

będzie się zwiększać budżet oświaty, to na koniec kadencji wydatki na oświatę będą wynosiły  

ok. 20 mln zł. Taka kwota będzie stanowiła prawie 2/3 budżetu gminy. Cyt. „I tutaj apeluję -  

o refleksję, bo mam wrażenie, że nauczyciele sobie trochę podcinają gałąź na której siedzą.  

Bo jeśli my dojdziemy do tych prawie 20 milionów, to może się okazać, że władze gminy będą 

stały przed podjęciem decyzji albo zwalniania nauczycieli, ponieważ nie będą w stanie udźwignąć 

finansowo tego ciężaru, bądź będzie alternatywa zamknięcia któreś z placówek”. Nauczyciele, 

którzy strajkują w kraju mają średnio, jak podają wiadomości 3,5 – 3,9 tys. zł brutto. Nasi 

nauczyciele mają niecałe 5,5 tys. zł.  
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A więc nawet gdyby w tym krajowym strajku nauczyciele te swoje postulaty zrealizowali, czyli 

zostałyby one uwzględnione, to i tak będą w tyle za naszymi nauczycielami. Dlatego, ze względu 

na zwiększenie tych wydatków Rada Gminy powinna podjąć jakąś refleksję i nie zaakceptować 

tego wydatku. A ponieważ on się znajduje w całości tej uchwały, zaapelował do radnych  

o to, aby za tą uchwałą nie głosowali. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, że pieniądze, o których mówi radny Plutta, mają być 

przeznaczone na płace dla nauczycieli w związku ze wzrostem płac od stycznia br. Nie są to środki 

wydatkowane tak sobie. Mają zostać one zwrócone do budżetu gminy przez budżet państwa. 

Podkreślił, że Gmina ma ustawowy obowiązek wypłacania należnych wynagrodzeń nauczycielom 

pracującym na terenie naszej gminy. Z tego co zostało powiedziane na komisji, to te środki i tak 

będą jeszcze niewystarczające. Nie są to jeszcze kwoty, o które prosili dyrektorzy placówek 

oświatowych. To jest tylko część środków, która będzie się nauczycielom należała. Gmina nigdy 

nie będzie zarabiała na szkołach. To co powiedział radny Plutta oczywiście jest do przemyślenia. 

Jednak nie sądzi, aby radni zdecydowali się na zamknięcie którejkolwiek z placówek działających 

na terenie gminy i zagęszczali sieć naszych szkół. Uważa, że jeżeli do tego będzie się 

doprowadzać, to doprowadzi się do pogorszenia możliwości nauczania dzieci na terenie naszej 

gminy. Należy ten temat przemyśleć i zastanowić się nad tym, czy możemy sobie na coś takiego 

pozwolić?  

Czy zależy nam na tym, aby radni, będący mieszkańcami tej gminy, rodzicami, czy dziadkami 

dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy, mieli głosować za pogorszeniem warunków 

nauczania dla naszych dzieci? Przecież budżet oświaty obejmuje wydatki zarówno na szkoły, jak  

i na przedszkola. Czy radny jest za tym żeby zamykać przedszkola i żeby w ten sposób 

organizować wydatki związane z oświatą na terenie naszej gminy? Czy będziemy oszczędzać na 

oświacie zyskując pieniądze na jakieś inne cele? To jest właśnie kwestia do przemyślenia. Radni 

mają o tym zdecydować. Uważa, że radni powinni zagłosować za tą uchwałą i za przekazaniem 

między innymi środków na szkoły. Przecież w uchwale są też inne ważne tematy. Gdyby radni 

głosowali przeciwko tej uchwale, głosowaliby też przeciwko innym tematom. Nie można w tej 

chwili  wyłączyć tylko części uchwały. Taki wniosek nie został zgłoszony. 

 

Wójt Gminy – wyjaśnił, że wynagrodzenia nauczycieli w zależności od stopnia awansu 

zawodowego są jednakowe na terenie całego kraju. Te stawki są ustalone w drodze 

rozporządzenia. Są one stawkami minimalnymi. I nie ma raczej w kraju  takiego samorządu, który 

by podwyższał stawki wynagrodzeń dla nauczycieli. Dlatego nie rozumie dyskusji prowadzonej 

wokół tego tematu. Gmina realizuje to, co jest jej obowiązkiem. Stwierdził, iż nie chciałby słyszeć 

tematu zamykania szkół. Cyt. „Nie moimi rękoma. I myślę większości radnych. Bo to są już 

bardzo mocne słowa i myślę bardzo nie na miejscu”.  

 

Radna V. Klimanek – stwierdziła, iż radny chyba nie zdaje sobie sprawy z tego co mówi, 

ponieważ wygląda na to, że nauczyciele pobierają pieniądze  za nie pracowanie. To jest 

wynagrodzenie za godziny wpracowane przez nauczycieli, na które przychodzi subwencja  

z budżetu państwa.   

 

Radny W. Plutta – stwierdził, iż Jego adwersarze niejako są zainteresowani tym, żeby ta 

podwyżka miała miejsce. W polskim prawie występuje takie kuriozum, że przedsiębiorca będący 

jednocześnie radnym nie może zarabiać na zleceniu z gminy. Ale radny będący nauczycielem, 

bądź pracownikiem oświaty może głosować za zwiększeniem budżetu oświaty, czyli w jakimś 

ułamku te pieniądze trafią do państwa domów. Może radny Matuszek nie jest bezpośrednio 

związany z oświatą, ale kiedyś był.  A więc te sprawy są mu bliskie. Podkreślił, iż Jego 

wypowiedź nie dotyczyła tego, żeby dziś zamykać szkoły. Tylko tego, żeby nad tym się 

zastanowić. Bo jeśli nie będzie jakieś refleksji nad poziomem tych wydatków w tej chwili  

i w latach następnych, to taka konieczność może wystąpić. Cyt. „Proszę żeby nie przekręcać 

moich słów. Bo Ja nie mówiłem o zamykaniu szkół, ani o zwalnianiu nauczycieli.  



str. 9 
 

Mówiłem o tym, że jeśli nie będzie refleksji nad wydatkami, to za kilka lat może taki dylemat 

powstać”. Dodał, iż na ten milion złotych, który radni uchwalili w budżecie dodatkowo na 

oświatę, składa się zwiększona subwencja oświatowa z budżetu państwa w wysokości 350 tys. zł  

i środki z budżetu gminy w wys. 750 tys. zł. A teraz mamy dołożyć z budżetu gminy kolejne 350 

tys. zł. Czyli w sumie dokładamy ze środków własnych do oświaty milion złotych. Zatem radna 

Klimanek absolutnie nie ma racji. Budżet na sport ogółem wynosi ok. 350 tys. zł. A tutaj tyle 

przeznacza się na same podwyżki w oświacie. Nauczyciele w kraju zarabiają niecałe 4 tys. zł 

brutto. Myśmy otrzymali informację o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w naszej gminie. 

Nauczyciele w gminie Bierawa mają dużo ponad 5 tys. zł.  

 

Przewodniczący Rady Gminy – te stawki w całym kraju są takie same. 

 

Radny W. Plutta – stawki podstawowe są takie same, ale my dopłacamy do tego jeszcze dodatki. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił, że Gmina nie zwiększyła stawek wynagrodzeń dla 

nauczycieli. Stosowane są stawki narzucone przez Rząd. 

 

Radny W. Plutta – poinformował, że odbyła się w miniony piątek komisja rewizyjna na temat 

przyczyn, dlaczego wydatki na oświatę w naszej gminie są większe. Gmina Nędza zamyka 

wydatki na oświatę w granicach ok. 9 mln zł. W Gminie tej mają porównywalną liczbę oddziałów 

i porównywalną liczbę uczniów w szkołach. Jak oni  to robią, że wydają na oświatę ponad 3 mln zł 

mniej, niż w naszej gminie? Uważa, że jeśli nie nastąpi jakaś refleksja, to za kilka lat może 

nastąpić konieczność zamknięcia jakieś placówki. Bo widać, że tak naprawdę nikt nie myśli  

o przyszłości.   

 

Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, iż radni z pewnością są za tym, żeby ograniczyć 

wydatki na oświatę. Jednak podwyżki płac dla nauczycieli są narzucone przez państwo. I Gmina 

musi te pieniądze zgodnie z prawem zabezpieczyć.  

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż oszczędzać należy na wszystkim. Jednakże to co jest narzucone 

odgórnie, Gmina musi wykonać. I na to nie mamy wpływu. Z tego co tłumaczono radnym na 

posiedzeniu komisji, to pieniądze na podwyżki płac w oświacie zostaną Gminie przekazane  

w następnym roku. 

 

Radny W. Pluta – zauważył, że nie do końca tak jest, jak mówi radny Permus, poniżej tego 

pułapu już nie zejdziemy.   

 

Radny M. Permus – zwrócił uwagę, że jeden nauczyciel może mieć pod opieką tylko  

25 uczniów. Jeżeli jest już choćby tylko jedno dziecko więcej, to musi być już dodatkowy 

opiekun. To co radny Plutta mówił o Gminie Nędza należałoby doprecyzować. Należałoby 

powiedzieć dokładnie na czym ta Gmina zaoszczędziła? Jaką ma liczbę mieszkańców,  oddziałów 

w szkołach, uczniów? Cyt. „Jeżeli Pan dzisiaj chce insynuować, że Rada Gminy, czy Urząd 

Gminy podwyższył nauczycielom pensje, to jest Pan w błędzie”. Te pensje zostały podwyższone 

przez Rząd i my musimy się do tego dostosować. Nauczyciele otrzymują tylko minimalne stawki 

wynagrodzenia. Gmina, choć mogłaby to zrobić, nie daje ani jednej złotówki więcej niż wynosi 

podstawowa  stawka wynagrodzenia nauczycielskiego.  

 

Radny W. Plutta – jeżeli prawdą byłoby to, co powiedział Pan Permus, to proszę radnym podać 

nazwę aktu prawnego na podstawie którego ta podwyżka ma zostać przyznana. 
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Skarbnik Gminy – poinformowała radnych, że Gmina wypłaca nauczycielom wszystko to, do 

czego obliguje nas prawo. I nie płaci nic więcej. Środki na oświatę, jakie mają zostać zwiększone 

w uchwale, stanowią uzupełnienie środków planowanych na wynagrodzenia nauczycieli. Przecież 

już w założeniach została przewidziana podwyżka płac dla nauczycieli o 5 % od stycznia i 5 % od 

września. I to nie ma nic wspólnego z jakąś dodatkową  podwyżką realizowaną przez Gminę. 

Płace dla nauczycieli są naliczane wg stawek wynikających z tabeli. Nikt nie dostaje złotówki 

więcej. 

 

Radny M. Matuszek – zwrócił uwagę, iż prowadzony obecnie strajk przez nauczycieli może 

doprowadzić do kolejnych podwyżek. Rząd może prześle dodatkowe pieniądze do Gminy, albo 

nie. A my jako Gmina i tak jesteśmy zobowiązani do wypłacenia nauczycielom tyle ile wynika  

z przepisów prawa. Samorządy oburzają się, że muszą utrzymywać oświatę, a Rząd uważa, że tak 

nie jest. A przecież państwo ma obowiązek przekazywać pieniądze na utrzymanie oświaty w tym 

kraju. Jeżeli w wyniku strajku nauczyciele wywalczą jeszcze większe podwyżki, to Gminy i tak 

będą musiały znaleźć pieniądze, żeby te wynagrodzenia nauczycielom wypłacić zgodnie  

z prawem. Nie jesteśmy jedyną Gminą, w której ten problem może mieć miejsce.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję, a następnie poddał projekt uchwały nr V/36/2019 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 13 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 

Dwóch radnych było przeciwnych (W. Plutta, E. Garbas), nikt z radnych nie wstrzymał się od 

głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/36/2019 w sprawie dokonania 

zmian w budżecie gminy na 2019 rok – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 2. 

 

Skarbnik Gminy – przedstawiła radnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa.  

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformowała, że komisja przegłosowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa pozytywnie 5 głosami za, przy 5 obecnych. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/37/2019 o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych na 15 obecnych na sali obrad. 

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/37/2019 o zmianie uchwały  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 8. 3. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji jednostkom 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego, 

poinformowała, że komisja jednogłośnie przegłosowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej – pozytywnie 5 głosami za. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/38/2019 w sprawie udzielenia dotacji 

jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej – pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/38/2019 w sprawie udzielenia 

dotacji jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej – została podjęta.  

 

 

 

 

 

Ad. 8. 4. 

 

Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont kaplicy 

cmentarnej w Dziergowicach, wpisanej do rejestru zabytków. 

 

Radna D. Szczygieł – Przewodnicząca komisji ds. budżetu i rozwoju gospodarczego 

poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na remont 

kaplicy cmentarnej w Dziergowicach, wpisanej do rejestru zabytków – pozytywnie 5 głosami za, 

przy 5 obecnych członkach. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/39/2019 w sprawie udzielenia dotacji 

na remont kaplicy cmentarnej w Dziergowicach, wpisanej do rejestru zabytków – pod głosowanie 

radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/39/2019 w sprawie udzielenia 

dotacji na remont kaplicy cmentarnej w Dziergowicach, wpisanej do rejestru zabytków – 

została podjęta. 
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Ad. 8. 5. 

 

W. Lembowicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony 

środowiska  dla gminy Bierawa na lata 2018-2021 wraz z perspektywą na lata 2022-2025. 

 

Radny M. Połulich – Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że w wyniku dyskusji oraz przeprowadzonego 

głosowania nad projektem niniejszej uchwały, przy 4 głosach za i 1 wstrzymującym, komisja 

przyjęła projekt uchwały.  

 

Radny M. Matuszek – poinformował, że uwagi zgłoszone przez Niego do tego programu zostały 

w większości uwzględnione. Na przyjęcie jednej z uwag, nie tyle Firma, ale Urząd nie wyraził 

zgody. Uwaga ta dotyczyła promieniowania elektromagnetycznego, gdzie te wartości ze względu 

na brak pomiarów na terenie naszej gminy, zostały przyjęte jako średnie województwa (pkt. 5.3.0 

na str. 32-33).  

Uważa, że należy określić miejsca najbardziej niebezpieczne na terenie gminy Bierawa ze względu 

na możliwość stałego przebywania tam ludzi i doprowadzić do wykonania pomiarów 

promieniowania elektromagnetycznego w tych miejscach. W tym celu należy się zwrócić do 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu o wykonanie takich pomiarów na 

terenie gminy Bierawa. Jest to słuszny wniosek i powinien on zostać w przyszłości zrealizowany. 

 

Mec. Semeniuk  - zwrócił uwagę, iż zgłoszony wniosek wiąże się z istotną zmianą uchwały.  

Z tego względu, iż nie było to ujęte w zmianie porządku obrad, nie powinien zostać głosowany. 

 

Radny M. Matuszek – wycofał zgłoszony wniosek. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/40/2019 w sprawie przyjęcia programu 

ochrony środowiska  dla gminy Bierawa na lata 2018-2021 wraz z perspektywą na lata 2022-2025 

– pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów 

przeciwnych, ani wstrzymujących nie było.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/40/2019 w sprawie przyjęcia 

programu ochrony środowiska  dla gminy Bierawa na lata 2018-2021 wraz z perspektywą na 

lata 2022-2025 – została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8. 6. 

 

M. Klimek – odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Poinformował, że jest to program 

jednoroczny. Jego zapisy w stosunku do programu obowiązującego w poprzednim roku nie 

ulegają większym zmianom. Zakres podejmowanych działań zależy w dużej mierze od 

posiadanych środków. Działania te są dość drogie. Przyjęcie jednego bezdomnego psa do 

schroniska to koszt 1850 zł brutto, kota ok. 600 zł. Utylizacja padłego zwierzęcia w wypadku,  np. 

sarny kosztuje ok. 500 zł, a jelenia ok. 1000 zł. Takich zdarzeń w ciągu roku jest dość dużo.  

A zatem środki planowane na ten cel mogą być nie wystarczające. Część bezdomnych psów  nie 

trafia do schroniska, tylko bezpośrednio do adopcji. W pierwszej kolejności szuka się chętne 

osoby do przyjęcia psa, aby ograniczać koszty przekazywania zwierząt do schroniska.  
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Radny M. Połulich - Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja  4 głosami za - pozytywnie 

zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy były jakieś pieniądze przekazywane na 

dokarmianie kotów? jak wygląda wydatkowanie środków ujętych w programie? czy te środki są 

wystarczające? 

 

 

M. Klimek – poinformował, że często środki planowane w programie na te zadania są 

niewystarczające. Wpisuje się taką kwotę, jaka jest na ten cel zapisana w budżecie gminy. W razie 

konieczności te środki ulegają zwiększeniu. Poinformował, że zarówno w roku ubiegłym, jak  

i w roku bieżącym dosyć często miały miejsce sterylizacje i kastracje kotów, dzięki czemu Gmina 

pomagała w ograniczeniu ilości kotów wolnożyjących. Koszty te (150 zł od sztuki) były 

ponoszone na wniosek osoby, która zadeklarowała się takim zwierzęciem zaopiekować.  

Dodał, iż największym  problemem dla gminy są kolizje drogowe z udziałem zwierząt dziko 

żyjących. Jeżeli zwierzę ginie w wyniku kolizji na drodze, to jest to problem właściciela drogi. 

Natomiast jeżeli zwierzę jest ranne, to jest to już problem gminy. Takich sytuacji w ciągu roku jest 

kilkanaście. Jeżeli pieniądze na to zadanie okażą się niewystarczające, to muszą one zostać 

zwiększone w ciągu roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/41/2019 w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – pod głosowanie 

radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 

Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/41/2019 w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 

została podjęta.  

 

 

 

Ad. 8. 7. 

 

K. Mazurkiewicz – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości.  

 

Radny M. Połulich - Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na spotkaniu w miesiącu marcu br.  

4 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czym kierowano się proponując zawarcie 

kolejnych umów na okres 10 lat? czy w umowach jest sprecyzowana cena za najem jako stała, czy 

zmienna? 

 

K. Mazurkiewicz – wyjaśniła, że okres zawarcia umowy został podyktowany wnioskiem 

najemcy, czy dzierżawcy.   

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem, czy w przypadku zmiany zarządzenia 

określającego wysokość stawek, opłaty dla najemców ulegają zmianie? 
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Mec. Semeniuk – wyjaśnił, że w przypadku nie zawarcia w umowie zapisu o waloryzacji opłaty, 

obowiązują stawki przyjęte w umowie.  

 

Radny M. Permus – stwierdził, że okres na jaki mają zostać zawarte wymienione umowy, jest 

zbyt długi. W tym czasie ceny rynkowe mogą iść zarówno w górę, jak i w dół. Trzeba to 

uwzględnić. 

 

K. Mazurkiewicz – zwróciła uwagę, że w uchwale jest mowa o różnych umowach. Niektóre  

z nich przewidują podwyższenie stawek opłaty o waloryzację, a niektóre opierają się na stawkach 

określonych zarządzeniem Wójta.  

 

Radny M. Permus  - stwierdził, iż zwraca na to uwagę, aby uniknąć nieporozumień. Dobrze 

byłoby wprowadzić w tych umowach zapis o waloryzacji lub o możliwości zmiany stawki.   

Te zapisy muszą działać w obie strony.  

 

Radny M. Matuszek – zwrócił się z zapytaniem, o jakich kwotach jest mowa? Jakie kwoty 

wpływają do budżetu z najmu i dzierżawy? 

 

K. Mazurkiewicz – poinformowała, że stawki za najem są bardzo różne. Stawka bazowa wynosi  

4 zł netto za nieruchomości udostępniane pod prowadzenie działalności gospodarczej.  

Za dzierżawę gruntów opłaty też nie są wysokie. Łącznie z najmu i dzierżawy rocznie do budżetu 

wpływa ok. 55 tys. zł. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/42/2019 w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości – pod głosowanie radnych.  

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. 

Nikt z radnych nie był przeciwny, a jedna osoba wstrzymała się od głosowania (A. Palińska). 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/42/2019 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 8. 

 

K. Kostka – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy miejscowości Stare 

Koźle. 

 

Radny M. Połulich - Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na spotkaniu w dniu 1 kwietnia br. przy 

5 obecnych członkach jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/43/2019 w sprawie Planu Odnowy 

miejscowości Stare Koźle – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 

był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/43/2019 w sprawie Planu Odnowy 

miejscowości Stare Koźle – została podjęta. 



str. 15 
 

Ad. 8. 9. 

 

K. Kostka – odczytała projekt uchwały w sprawie aktualizacji Planu Odnowy miejscowości 

Bierawa.  

 

Radny M. Połulich - Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia br., 

przy 5 głosach za, pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/44/2019 w sprawie aktualizacji Planu 

Odnowy miejscowości Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 

był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/44/2019 w sprawie aktualizacji 

Planu Odnowy miejscowości Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

 

 

Ad. 8. 10. 

 

Dyr. Walkiewicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bierawa. 

 

Radny M. Połulich - Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 11 marca br.  

4 głosami za, pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 

 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/45/2019 w sprawie uchwalenia 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bierawa – pod głosowanie 

radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, na 14 obecnych na sali obrad, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/45/2019 w sprawie uchwalenia 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bierawa – została 

podjęta.  
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Ad. 8. 11. 

 

Dyr. Walkiewicz – odczytał projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym  zasobem gminy Bierawa na lata 2019-2023.  

 

Radny M. Połulich - Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że podczas obrad w dniu 1 kwietnia br. komisja  

5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/46/2019 w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem gminy Bierawa na lata 2019-2023 – pod 

głosowanie radnych. 

 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 

był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/46/2019 w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem gminy Bierawa na lata 2019-2023 – 

została podjęta. 

 

 

 

 

Ad. 8. 12. 
 

W. Lembowicz – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu 

położonego w sołectwie Bierawa. 

 

Radny M. Połulich - Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia br.  

5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.  

 

Radni nie podejmowali dyskusji w przedmiotowej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/47/2019 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla 

terenu położonego w sołectwie Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/47/2019 w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa – została podjęta. 
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Ad. 8. 13. 
 

W. Lembowicz – odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Józefa Jaksiewicza 

w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych. 

 

Radny M. Połulich - Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja przy 5 obecnych na posiedzeniu –  

5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/48/2019 w sprawie zaliczenia ulicy 

Józefa Jaksiewicza w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Głosów 

przeciwnych, ani wstrzymujących nie było. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/48/2019 w sprawie zaliczenia ulicy 

Józefa Jaksiewicza w Starym Koźlu do kategorii dróg gminnych – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 14. 

 

W. Lembowicz – odczytał projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy.  

 

Radny M. Połulich - Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja 5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała 

projekt niniejszej uchwały.  

 

Uwag, ani zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały  nr V/49/2019 w sprawie nazwy ulicy – pod 

głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 

był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/49/2019 w sprawie nazwy ulicy – 

została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 15. 

 

Zastępca Wójta – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Bierawa. 

 

Radna V. Klimanek – Przewodnicząca komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu, poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia 

sieci publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Bierawa – pozytywnie 5 głosami za. 

 

Radni nie podejmowali dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały. 
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Przewodniczący komisji poddał projekt uchwały nr V/50/2019 w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Bierawa – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Nikt z radnych nie 

był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/50/2019 w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Bierawa – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 16. 
 

Sekretarz Gminy – odczytała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, 

zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim  muszą 

odpowiadać składane projekty. 

 

Radna V. Klimanek – poinformowała, że komisja ds. oświaty, kultury, zdrowia, wychowania 

fizycznego i sportu zaopiniowała omawiany projekt uchwały pozytywnie 5 głosami za, przy  

5 obecnych. 

 

Uwag, ani zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/51/2019 w sprawie określenia 

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych 

wymogów, jakim  muszą odpowiadać składane projekty – pod głosowanie radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały opowiedziało się w głosowaniu 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/51/2019 w sprawie określenia 

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych  

i formalnych wymogów, jakim  muszą odpowiadać składane projekty – została podjęta. 

 

 

 

Ad. 8. 17. 
 

Wójt Gminy – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia intencji zawarcia 

porozumienia pomiędzy Gminą, a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w zakresie realizacji 

zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego.  

Poinformował, że od paru tygodni toczą się rozmowy w tej sprawie. Odbyły się trzy spotkania. 

Ostatnie spotkanie było już dość ukierunkowane. Rozmowy podjął PKS Strzelce Opolskie wraz  

z firmą GTV z Ozimka.  Intencją Zarządu Powiatu i zainteresowanych Gmin jest to, aby nie 

zamykać dostępu również innym firmom, które chciałyby świadczyć usługi transportowe na 

terenie naszego Powiatu. Jednakże tych podmiotów jest bardzo mało.  
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Gminy są zgodne co do tego, aby cały Powiat był obsługiwany przez jednego przewoźnika. 

Gminie zależy na tym, aby utrzymać minimum połączeń, jakie obecnie są świadczone przez Firmę 

Arriva. Podkreślił, że wybór nowego przewoźnika  będzie łączyć się niestety z kosztami 

ponoszonymi również przez Gminę. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie Gmina będzie ponosiła 

koszty z tego tytułu. Koszty te będą zależały  od ilości linii. W ramach tego porozumienia będzie 

zapewniony transport dzieci do szkół na terenie gminy Bierawa. W interesie Powiatu i Gmin jest 

również to, aby zapewnić dowóz uczniów do szkół ponadpodstawowych. Ta działalność powinna 

rozpocząć się pierwszego dnia po zakończeniu działalności Firmy Arriva, czyli od 1 lipca br.  

 

Radny M. Połulich - Przewodniczący komisji ds. porządku publicznego, bezpieczeństwa, 

rolnictwa i ochrony środowiska poinformował, że komisja na spotkaniu w dniu 1 kwietnia br.   

5 głosami za, pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem kto będzie miał wpływ na ilość  linii 

autobusowych, czy tylko Urząd Gminy, czy Urząd Gminy i Powiat? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że do przygotowania wstępnej kalkulacji przekazano liczbę kursów 

autobusowych obecnie funkcjonujących, w tym uwzględniające dowóz dzieci do szkół. Będzie to 

podstawą do negocjacji. Jak na razie o ilości kursów decyduje Gmina. Nie wiadomo jednak  

w jakim kierunku pójdą dalsze rozmowy i czy to będzie miało jakąś kolizję z interesem Powiatu. 

Nie wiadomo też, jak planowana liczba kursów będzie przekładała się na koszty i jak będzie 

wyglądał podział kosztów pomiędzy Starostwem, a Gminą. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały nr V/52/2019 w sprawie wyrażenia intencji 

zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą, a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w zakresie 

realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego – pod głosowanie 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, na 15 obecnych na sali obrad, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała nr V/52/2019 w sprawie wyrażenia 

intencji zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą, a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim  

w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego – 

została podjęta. 

 

 

 

Ad. 9.  Interpelacje i wnioski radnych 
 

Radny Cz. Kudzia – zgłosił wniosek: 

 o wymianę słupów energetycznych w sołectwie Stare Koźle – słupy te mają co najmniej  

45 lat, są popękane, widoczne zbrojenie jest niszczone przez korozję. Dalsza eksploatacja 

stwarza niebezpieczeństwo dla osób przebywających w pobliżu sieci energetycznej, 

 o wykonanie oświetlenia odcinka drogi pomiędzy ul. Wolności, a ul. Szkolną – ustawienie 

2 lamp solarnych. 

 

Radny M. Połulich: 

 w imieniu mieszkańców sołectwa Korzonek zwrócił się o zajęcie się tematem  czyszczenia 

studzienek kanalizacyjnych, zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej – ul. Nowej  

w Korzonku, ponieważ przy każdorazowych większych opadach deszczu woda opadowa 

robi duże zastoiska, utrudniające mieszkańcom swobodne przejście, 



str. 20 
 

 zgłosił wniosek o zajęcie się tematem braku należytego odpływu wody przy bloku nr 2  

w Korzonku. 

 

Radny J. Pankala – zgłosił wniosek o interwencję w sprawie pustostanów przy ulicy Ottona 

Steiera w Bierawie i ewentualne ich wykupienie. Budynki te posiadają znamiona wysokiego 

zniszczenia oraz realnie zagrażają bezpieczeństwu w ruchu pieszym oraz drogowym. Rażąco 

wpływają również na walory estetyczne i reprezentacyjne tego terenu oraz sąsiadujących obiektów 

użyteczności publicznej.   

 

Radna E. Garbas – wystąpiła o podjęcie interwencji w PKP PLK Tarnowskie Góry w sprawie 

uporządkowania terenu dworca PKP w Dziergowicach. Podczas robót modernizacyjnych peronów 

w 2018 roku doszło do uszkodzenia chodnika prowadzącego do dworca, zdemontowane zostały 

płyty chodnikowe, pozostały składowiska odpadów, gruzu, ziemi, podkładów kolejowych. 

 

Radny M. Matuszek - wystąpił: 

 o podanie terminu naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Lubieszów po budowie 

kanalizacji, 

 o poprawę terenu, na którym znajduje się przystanek autobusowy w Lubieszowie przy  

ul. Bierawskiej, gdzie tworzy się duże zastoisko wody, 

 zwrócił się z zapytaniem, czy w związku ze strajkiem nauczycieli Gmina ma jakiś plan, 

jakieś przemyślenia związane z opieką nad dziećmi? 

 

 

Wójt Gminy – poinformował, że obecnie Gmina przede wszystkim myśli o przeprowadzeniu 

egzaminów ośmioklasistów i gimnazjalnych. Robi się wszystko żeby te egzaminy zostały 

przeprowadzone. Poza tym nie ma żadnego planu, ponieważ do organizacji jakichkolwiek zajęć 

dla dzieci potrzebne są osoby z uprawnieniami pedagogicznymi. Za organizację tych zajęć  

w szkołach odpowiedzialny jest dyrektor danej placówki. Jednak dyrektor nie jest w stanie 

samodzielnie zorganizować zajęć dla grupy liczącej więcej niż 25 dzieci. Jeżeli strajkują wszyscy 

nauczyciele, to dyrektor nie jest w stanie tej opieki zapewnić. Prowadzone są rozmowy  

z emerytowanymi nauczycielami, ale trudno jest znaleźć chętne osoby, które by się tego podjęły. 

Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego konkretnego rozwiązania. Problem będzie z pewnością 

narastał, gdyby ten strajk miał trwać jeszcze przez dłuższy czas. W niektórych miastach 

organizowane są zajęcia w Domach Kultury, ale również musi być zapewniony odpowiedni 

personel. A z tym jest problem.  

 

 

Radny M. Permus: 

 ponowił wniosek o pozamiatanie dróg na terenie sołectwa Brzeźce, 

 zwrócił się z zapytaniem czy Zakład Gospodarki Komunalnej będzie w roku bieżącym 

przeprowadzać kontrole legalności poboru wody przez mieszkańców? Jeżeli nie jest to 

planowane, to składa wniosek o przeprowadzenie takich kontroli i dostarczenie 

harmonogramu ich przeprowadzenia. 

 

 

Ad. 10.  Dyskusja i wolne wnioski  

 

Radny M. Permus – podziękował strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźcach za 

pomoc udzieloną mieszkańcom wsi w usuwaniu skutków wichury, jaka miała miejsce w marcu br. 

 

 



str. 21 
 

Wójt Gminy – potwierdził, że jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej jak zwykle stanęli na 

wysokości zadania. Rozpoczęli akcję jeszcze w trakcie wichury, narażając własne życie. 

Wszystkim strażakom należą się serdeczne podziękowania. 

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy zapadła już decyzja odnośnie zbiórki 

przedmiotów wielkogabarytowych? 

 

Wójt Gminy – poinformował, że temat ten po ostatnim posiedzeniu komisji był jeszcze 

analizowany. Uznano, iż propozycja aby w sołectwie ustawić kilka kontenerów na odpady i żeby 

zbiórka nie odbywała się spod posesji, nie jest zbyt dobra. Przyjęto inne rozwiązanie. Cały proces 

odbioru tych odpadów  zostanie rozłożony na parę miesięcy, co pozwoli na stałą kontrolę kosztów 

z tym związanych. Zbiórka rozpocznie się pod koniec maja w Bierawie, Dziergowicach i Solarni. 

Pod koniec czerwca odpady będą odbierane w Starym Koźlu i Brzeźcach. Z końcem sierpnia 

odpady będą odbierane w Lubieszowie, Grabówce i w Ortowicach, a we wrześniu w Starej Kuźni, 

Kotlarni i Goszycach. Przy takim rozwiązaniu zostaną podpisane odrębne umowy na odbiór 

odpadów. Odbiór odpadów sprzed posesji pozwoli na lepszą kontrolę i identyfikację tego, jakie 

odpady są oddawane. 

 

Radny M. Permus – stwierdził, iż zorganizowanie przez Gminę zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych jest bardzo potrzebne. W przeciwnym razie te odpady trafią do lasu, czy  

w inne niedozwolone miejsca. Wówczas i tak Gmina będzie musiała to posprzątać.  

 

Skarbnik Gminy – zwróciła uwagę, że właściwe zorganizowanie zbiórki odpadów, to nie tylko 

kwestia techniczna, ale również kwestia finansów publicznych. W ubiegłym roku Gmina zapłaciła 

za wywóz odpadów wielkogabarytowych ok. 80 tys. zł, a rok wcześniej 60 tys. zł. Za tonę 

odpadów zapłacono ok. 500 zł. Obecnie oferta firmy wynosi 790 zł za tonę odpadów. Jeżeli 

zostanie oddana ta sama ilość odpadów co w roku ubiegłym, to Gminę będzie  to kosztować ok. 

120 tys. zł. Jest to bardzo wysoka kwota. Dlatego też nie można zlecić tej usługi w oparciu o jedną 

umowę. Lepiej to zrobić etapami, aby mieć to pod kontrolą. Jeżeli będzie potrzeba, to wówczas na 

bieżąco będą dokładane środki na ten cel.  

 

Radny M. Permus – zwrócił się z zapytaniem czy wzrost kwoty wynikał z ilości oddanych 

odpadów, czy ze wzrostu ceny za tonę odpadów? 

 

Skarbnik Gminy – poinformowała, że zwyżka wiązała się zarówno ze wzrostem ceny, jak  

i ilością odpadów. Najbardziej cenotwórczym składnikiem była opłata na składowisku. 

 

Radna A. Palińska – zawnioskowała o zamieszczenie w Głosie Bierawy informacji o sposobie 

segregowania odpadów. 

 

Radna V. Klimanek – zwróciła się, aby informację, o której mówiła radna Palińska, uzupełnić 

również o terminy w jakich wywozi się popiół i odpady zielone.  

 

M. Klimek – w imieniu wszystkich strażaków podziękował za docenienie działań realizowanych 

na rzecz społeczeństwa. Jednocześnie zwrócił się do radnych o zapewnianie w budżecie środków 

finansowych niezbędnych do zapewnienia gotowości bojowej, tj. na zakup sprzętu bojowego, 

umundurowania, naprawę i konserwację sprzętu. Poinformował, że jednostki OSP na terenie 

gminy Bierawa liczą łącznie ponad 200 czynnych przeszkolonych strażaków. Biorą udział  

w szerokiego rodzaju akcjach. Aby należycie wykonywać swoje zadania potrzebują 

odpowiedniego wyposażenia. 

 

Radna E. Garbas – zwróciła się z zapytaniem w sprawie przeglądu hydrantów. 
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M. Klimek – poinformował, że hydrant jest elementem sieci wodnej, ale nie przywiązanym do tej 

sieci. Należy do systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Dlatego za stan hydrantów 

odpowiada Gmina. Obecnie jest robiona pełna inwentaryzacja hydrantów, których w skali gminy 

mamy dość dużo. Na dzień dzisiejszy  co najmniej kilkadziesiąt hydrantów jest nieczynnych. 

Wymiana jednego hydrantu to koszt. ok. 2 tys. zł. Udaje się wymienić kilka w jednym miesiącu. 

Potrzeby w tym zakresie są jednak jeszcze duże.  

 

Dyr. Walkiewicz – poinformował, że są częste przypadki uszkodzenia hydrantu przez samochody. 

Jeżeli sprawca jest nieznany, Zakład musi wymienić hydrant na własny koszt. Jeżeli udaje się 

ujawnić sprawcę, to wówczas naprawa hydrantu jest pokrywana z ubezpieczenia.  

 

 

 

Ad. 11. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany. Po czym 

zamknął obrady piątej sesji Rady Gminy w dniu 8 kwietnia 2019 r. o godz. 18:10. 

 

 

 

         Przewodniczący Rady 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik       Joachim Morcinek 

 

 

Załączniki: 

 

1) sprawozdanie na temat realizacji programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

za rok 2018; 

2) informacja o stopniu zaspokojenia pomocy i opieki społecznej  oraz z realizacji zadań  

z zakresu wspierania rodziny w gminie Bierawa za rok 2018; 

3) uchwała nr V/36/2019 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok; 

4) uchwała nr V/37/2019 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla 

gminy Bierawa; 

5) uchwała nr V/38/2019 w sprawie udzielenia dotacji jednostkom Ochotniczej Straży 

Pożarnej; 

6) uchwała nr V/39/2019 w sprawie udzielenia dotacji na remont kaplicy cmentarnej 

w Dziergowicach, wpisanej do rejestru zabytków; 

7) uchwała nr V/40/2019 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska  dla gminy 

Bierawa na lata 2018-2021 wraz z perspektywą na lata 2022-2025; 

8) uchwała nr V/41/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; 

9) uchwała nr V/42/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu  

i dzierżawy nieruchomości; 

10) uchwała nr V/43/2019 w sprawie Planu Odnowy miejscowości Stare Koźle; 

11) uchwała nr V/44/2019 w sprawie aktualizacji Planu Odnowy miejscowości Bierawa; 

12) uchwała nr V/45/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków w Gminie Bierawa; 

13) uchwała nr V/46/2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  

zasobem gminy Bierawa na lata 2019-2023 
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14) uchwała nr V/47/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego 

w sołectwie Bierawa; 

15) uchwała nr V/48/2019 w sprawie zaliczenia ulicy Józefa Jaksiewicza w Starym Koźlu do 

kategorii dróg gminnych; 

16) uchwała nr V/49/2019 w sprawie nazwy ulicy; 

17) uchwała nr V/50/2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli  prowadzonych 

przez Gminę Bierawa; 

18) uchwała nr V/51/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim  muszą 

odpowiadać składane projekty; 

19) uchwała nr V/52/2019 w sprawie wyrażenia intencji zawarcia porozumienia pomiędzy 

Gminą, a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w zakresie realizacji zadań dotyczących 

organizacji publicznego transportu zbiorowego; 

20) listy obecności radnych i sołtysów. 

 


